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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

az értékelő tanár részére 

 

 

 A vizsgázók csak a kiosztott feladatlapon dolgozhatnak. 

 

 Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a 

vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el. 

 

 A dolgozatban előforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltűnően 

jelöljék! 

 

 A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre 

bocsátott megoldási javaslatot! 

 

 Ponthatáron belül a megoldólaptól eltérő, de tartalmában azonos egyéb 

helyes megoldás is elfogadható a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 

 

 Tekintettel az írásmód eltérő gyakorlatára, az értékelésnél ne a helyesírást, 

hanem a tartalmat értékeljék a tanárok! 

 

 Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti 

négyzetbe írja be az elért pontszámot! 

 

 Maximálisan adható pontszám: 100 pont 

 

 Ponthatárok:   

 

                Megfelelt:        71 - 100 pont 

 

                Nem felelt meg:   0 - 70  pont 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

Maximálisan adható 

                        pontszám: 
 

 

1.  3 pont  

Nevezze meg a természetgyógyászati tevékenységet szabályozó 

jogszabályokat! 
 

˗ 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.) 

˗ 40/1997. (III.5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről 

˗ 11/1997. (V.28.) NM. rendelet a természetgyógyászati tevékenység 

gyakorlásának egyes kérdéseiről 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

2.*  5 pont  

Sorolja fel az ökofalu elnevezés alapjául szolgáló kritériumokat! Írjon 

ötöt! 
 

˗ kis környezeti terhelés, fenntarthatóság, jó életminőség biztosítása 

˗ építkezés természetes anyagokból 

˗ vegyszermentes biogazdálkodás 

˗ önellátó gazdálkodás 

˗ megújuló energiák használata (nap, szél, biomassza felhasználása) 

˗ környezetkímélő szennyvíztisztítás, komposzt-WC-k használata 

˗ közösségépítés, hagyományápolás, vallásgyakorlás, oktatási tevékenység, 

ökoturizmus 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

3.  2 pont  

Egészítse ki az alábbi mondatokat! 
 

Az emberi szervezet mint „bonyolultan szervezett rendszer” önszabályozó, 

önszervező képességgel rendelkezik, amely mindig a 

…homeosztázis/egyensúlyi állapot… fenntartására törekszik. Ezt az önmagát 

helyreállító, egyensúlyban tartó képességet nevezik …regulációnak/regulációs 

rendszernek…. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

4.*  2 pont  

Ismertesse a kongruens kommunikáció jelentését! 
 

A verbális és nonverbális kommunikáció egymásnak megfelel és egymást 

erősíti. 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

5.  2 pont  

Nevezze meg a csí-vel kapcsolatos diszharmóniák két nagy csoportját! 
 

˗ csí-hiány 

˗ csí-pangás 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

6.*  3 pont  

Határozza meg a Sirodhara lényegét! 
 

A Sirodhara során meleg gyógyfüvekkel dúsított szezámolajat csepegtetnek 

vékony sugárban a homlokra, a harmadik szem tájékára. A beteg behunyt 

szemmel koncentrál az érzéseire, amelyeket közben érez. A módszer az 

idegrendszert tökéletesen ellazítja. 
 

 

7.  5 pont  

Sorolja fel a nyálka öt fajtáját a tibeti orvoslás szerint! 
 

˗ fenntartó nyálka 

˗ lebontó nyálka 

˗ ízlelő nyálka 

˗ gyönyört adó nyálka 

˗ összekötő nyálka 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

8.*  5 pont  

Ismertesse a prevenciót az alábbiak szerint! 
 

A szó jelentése: megelőzés 

 

Lényege: mindazon tényezők összessége, melyek a betegségek kialakulását 

vagy továbbterjedését, súlyosbodását megakadályozzák, vagy késleltetik. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

9.  3 pont  

Írja le az alábbi kifejezések magyar jelentését! 
 

Ászana: testtartás 

Mudra: kéztartás 

Prána: energia, életerő 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

10.  3 pont  

Húzza alá az alábbiak közül a vegetáriánus táplálkozásra vonatkozó 

helyes megállításokat! 
 

˗ a vegán személy nem eszik semmilyen állati eredetű terméket 

˗ a vegetáriánusok, vagy vegán étrenden élők tápanyagellátottsága nem 

oldható meg hiánytalanul 

˗ a vegetáriánusságnak egészségügyi indoka is lehet 

˗ a vegán egyén tejet, tejterméket, tojást fogyaszt 

˗ a vegetáriánus személy halat fogyaszt 

˗ a növényi táplálkozás jobb minőségű zsiradékot, elegendő mennyiségű 

rostot, komplexebb szénhidrátokat tartalmaz 
 

(Csak a 3 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem 

adható!) 
 

11.*  5 pont  

Soroljon fel öt csípős-anyagtartalmú gyógynövényt! 
 

˗ fekete mustármag 

˗ fehér mustármag 

˗ fokhagyma 

˗ torma 

˗ gyömbér 

˗ paprika 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

12.*  8 pont  

Nevezze meg a test méregtelenítésének lehetőségeit, egy-egy példával! 
 

˗ bőrön keresztül - pl. szauna, gyógyfürdő, izzasztó kúrák 

˗ bélrendszeren keresztül - pl. diéta, böjt, hashajtás, beöntés 

˗ vesén keresztül - pl. fitoterápiás szerek, homeopátiás szerek 

˗ tüdőn keresztül - pl. légző gyakorlatok, antropozófikus szerek 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

13.*  3 pont  

Írjon le a Kneipp-kúra általános hatásai közül hármat! 
 

˗ javítja a vegetatív regulációt 

˗ javulnak a funkcionális betegségek 

˗ javulnak a pszichovegetatív állapotok 

˗ adjuváns kezelésként is alkalmazható 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

14.*  3 pont  

Soroljon fel három homeopátiás irányzatot! 
 

˗ klasszikus irányzat 

˗ klinikai irányzat 

˗ szituációs irányzat 

˗ komplex irányzat 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

15.  3 pont  

Nevezze meg az antropozófus gyógyászat szerint a hipertónia három 

típusát! 
 

˗ has típus 

˗ stressz típus 

˗ káosz típus 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

16.*  2 pont  

Fogalmazza meg az osteokinematikában használt mozgáspálya (range of 

movement, ROM) fogalmát! 
 

Fokokban mérhető elmozdulás egy szegmentumban. 
 

 

17.*  5 pont  

Írjon le ötöt a biológiai fogászatban használt reflexterápia alkalmazási 

területei közül! 
 

˗ fájdalomcsillapítás (fogfájás) 

˗ fogínygyulladás 

˗ fogínyvérzés 

˗ hányingercsökkentés 

˗ mandulagyulladás 

˗ orrmelléküreg-gyulladás 

˗ szorongásoldás 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

18.*  4 pont  

Ismertesse a bélbaktériumok jelentőségét! 
 

Nemcsak a béltraktus lokális védekezésében, hanem az immunrendszer állandó 

„ébrentartásában”, egyes anyagcsere-folyamatok szabályozásában és néhány 

vitamin szintézisében is közrejátszanak. 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

19.*  4 pont  

Soroljon fel a neurálterápia ellenjavallatai közül négyet! 
 

˗ allergia 

˗ véralvadási zavarok 

˗ véralvadásgátló kezelés 

˗ fertőzéses bőrbetegségek 

˗ tumorok 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

 

20.  5 pont  

Jellemezze a kínai alkattan Öt-fázis szerinti besorolása alapján a Víz 

típusúakat! 
 

termet: …magas… 

fej és has: …termetéhez képest nagy… 

váll: …keskeny… 

arcszín: …sötét tónusú… 

mozdulat, beszéd: …szaggatott… 

 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

 

21.  4 pont  

Párosítsa az arc fő ingerzónáit a kivetüléseikkel! Írja a betűjelek mellé a 

helyes válasz sorszámát! 
 

A. orrcimpa vonala alatt a száj vonaláig 

B. fülek melletti sávok 

C. járomcsont körüli sáv 

D. szemüreg vízszintes vonalától az elülső hajvonalig 
 

1. felső végtag 

2. húgyhólyag, vese, köldök 

3. arc, fej, torok, tüdő, szív, mell 

4. gerinc, hát 
 

A. …2.…,     B.…4.…,     C.…1.…,     D.…3.… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

22.*  2 pont  

Ismertesse a termoregulációs diagnosztika lényegét! 
 

A bőr hőmérsékletének mérése alaphelyzetben, majd hőmérsékleti (hideg) 

provokáció után. A második mérés alkalmával a bőr különböző területeinek 

hőszabályozási (regulációs) képességéről ad felvilágosítást. 
 

 

 

23.  5 pont  

Sorolja fel a kínai orvoslás szerint hiányjelleget mutató testrészek 

ismérveit! 
 

˗ a terület hűvös 

˗ a bőr, izom, kötőszövet tónusa petyhüdt, erőtlen 

˗ mozgatásra általában javul az állapota 

˗ erős nyomást is kibír  

˗ nyomásra az ún. „jó fájdalom” érzet keletkezik 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

 

24.  3 pont  

Írja le az optimális konzulens orvosi kapcsolattal szembeni elvárásokat! 
 

˗ az orvos gyorsan elérhető legyen  

˗ kölcsönös bizalom az orvos és a természetgyógyász között 

˗ a konzulens orvos nyitott legyen a természetgyógyászat felé 

 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

 

25.  4 pont  

Csoportosítsa az alábbi gyógynövényeket a vesekő távozását segítő 

kezelések szerint! Írja a helyes válasz betűjelét a megfelelő helyre! 
 

A. festőbuzér (Rubia tinctorum) 

B. aranyvesszőfű (Solidago sp.) 

C. tövises iglice (ononis spinosa) 

D. nyírfalevél (betula pendula) 

 

görcsoldó: …C.… 

vízhajtó: …B., D.… 

kőoldó: …A.… 

 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

 

26.*  4 pont  

Nevezze meg, azokat a természetgyógyászati módszereket, melyek a 

menstruáció alatt fellépő panaszok kezelésre alkalmazhatók! Írjon négyet! 
 

˗ fülakupunktúra 

˗ testakupunktúra 

˗ neurálterápia 

˗ fitoterápia 

˗ homeopátia 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

 

27.*  3 pont  

Soroljon fel hármat a reumatológiai betegségek kialakulásában szerepet 

játszó tényezők közül! 
 

˗ genetikai örökség 

˗ mozgásszervek relatív, vagy abszolút túlterhelése 

˗ fokozódó mennyiségű stressz 

˗ mozgáshiány 

˗ tartáshibák 

˗ túlsúly 

˗ táplálkozási hibák 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 


